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  التقرير النهائي للمشروع

 )ABSTRACT(ملخص البحث 

زروعة داخل البيوت احملمية من حيث احتياجاا املائية مع حيتوي هذا املشروع البحثي على تقييم نباتات الطماطم امل
اتباع أنظمة ري خمتلفة وأنواع خمتلفة من النقاطات بغرض الوصول إىل افضل كمية مياه للري وافضل نوع من 

ولقد مت تنفيذ هذا البحث يف حمطة األحباث . النقاطات وافضل نظام ري سواء حتت سطح التربة أو فوق سطح التربة
لتدريب الزراعية والبيطرية جبامعة امللك فيصل وتناول هذا البحث بعض الدراسات اخلاصة بنبات الطماطم واحملتوى وا

الرطويب يف التربة ومستوى امللوحة يف مياه الري نتيجة للمعامالت املختلفة إما بالنسبة للنبات فقد مت اخذ عينات من 
 متوسط وزن اجلذر الطازج، –لت هذه البيانات على طول اجلذر اجلذور والنمو اخلضري وأيضا من الثمار واشتم

 عدد العناقيد – املساحة الورقية –الوزن الطازج للنبات /  الوزن اجلاف – طول النبات ومسك النبات –واجلاف 
  املواد– جودة الثمار – حجم الثمرة – متوسط وزن الثمرة – متوسط عدد الثمار يف العنقود الواحد –الثمرية 

الصلبة الكلية مث احملصول الكلي من وحدة املساحة ولقد مت حتليل هذه البيانات إحصائيا بغرض عرضها يف جداول ومت 
  .مناقشة النتائج

  
  :مقدمة 

تعترب طرق الري واألنواع املختلفة للنقاطات من املواضيع اهلامة اليت جيب دراستها يف جمال ري احملاصـيل،                 
يعتـرب الطمـاطم    . ث إن ندرة توافر مياه الري تؤثر على النمو واإلنتاجية للمحـصول           خاصة يف املناطق اجلافة حي    

)Lycopersicon esculentum L. (    من أهم حماصيل اخلضر املنتشرة زراعتها يف البيوت احملميـة باململكـة العربيـة
ة يف العناصـر الغذائيـة،   وتتميز ترب األحساء بأا رملية وفقري. السعودية بصفة عامة ومنطقة األحساء بصفة خاصة    

   ).P ( ،)Al-Taher, 1999(والفسفور  ) N(خاصة النيتروجني 
تنمو نباتات الطماطم بصفة جيده يف البيوت احملمية حتت ظروف األحساء، ولكن جند إن طرق الري املختلفة وأنواع                  

ألحباث هذا التأثري على الطمـاطم  ولقد تناولت بعض ا . النقاطات اليت تستخدم يف الري تؤثر يف صفات منو وإنتاجيته         
 إن نبات Scholberg and Locasuo, 1999فقد وجد كال من . وعلى حماصيل أخرى مشاة له يف احتياجاا املائية

الطماطم زاد يف طول النبات ووزن حمصوله بعد الري بنظام التنقيط باملقارنة بالري حتت سطح التربـة وقـد ذكـر               
1988, et alBruggink  ري الطماطم باستخدام الري بالتنقيط كان افضل من الطرق الري األخرى املستخدمة يف  إن

البحث، حيث أعطت زيادة يف النمو اخلضري والرطوبة يف منطقة اجلذور واحملصول الثمري حتت ظـروف البيـوت            
طم عند ريها بنظام الـري   إن افضل نتائج مت احلصول عليها بالنسبة لنبات الطما et alClark) 1991(وأقترح . احملمية

 إن نبات الطمـاطم حيتـاج إىل    et alMokabel) 1996(وقد وجد . بالتنقيط باملقارنة بنظام الري حتت سطح التربة
 ٥٨٥١بينما احتاجت نباتات الطماطم إىل كمية ميـاه للـري           )  يوم ٩٧(للهكتار خالل موسم الزراعة     /٣ م ٤٦٧٩
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حتت ظروف البيوت احملمية واحلقل املكشوف على التوايل، وقد قـدر           )  يوم ١١٤(للهكتار خالل موسم الزراعة     /٣م
 إن عمق الري حتت سطح التربة مع الـتحكم  Ayars (1995)ذكر أيضا . يوم/ملم٤,٨الباحث أن النبات حيتاج إىل 

رق الري  مع زيادة حمصول الطماطم باملقارنة بط     % ٢٥عن طريق احملبس سبب يف قلة املياه املستخدمة يف الري مبعدل            
 إن استخدام نظام الري بالتنقيط سبب زيادة يف حمصول الطماطم مع تقليـل   et alZaag) 1985(فقد ذكر . العادية

 انه حدث زيادة يف Shani (1985)ويف نفس اال وجد . باملقارنة بطرق الري بالرش% ٢٥كمية مياه الري مبعدل 
 مع استخدام أنواع من النقاطات وسبب أيـضا يف زيـادة يف   طول جذر حمصول الفلفل عند استخدام الري بالتنقيط       

  .احملصول
 انه أجرى جتربة ملدة ثالثة مواسم على الطماطم لتقيـيم  Pitts and Clark (1991)ومن ناحية أخرى، ذكر كال من 

نظامي الري بالتنقيط والري حتت سطح التربة فوجد عدم وجود فروق معنوية يف احملصول وجودته حتـت ظـروف                   
 نظامي الري السطحي م فروق قليلة يف حمصول الطماطم بعد استخدا et alCamp) 1993(نظامي الري، بينما وجد 

ووجد إن مكان وضع األنبوب اخلاص بالري أثر على احملـصول وعلـى             . والتحت سطحي باستخدام أنبوبتني للري    
 ذكر إن افضل نتـائج بالنـسبة للطمـاطم مت    Castilla Prados (1989)كمية املياه اليت حيتاجها النبات يف حني إن 

 إن الري بنظام حتت سطح التربـة   et alPhene) 1987(ومن ناحية أخرى وجد . احلصول عليها بعد الري بالتنقيط
 إن نظام الري Kashi (1984)وعلى نفس احملصول وجد . أعطى نتائج افضل من الري السطحي على نباتات الشمام

 إن  et alBogle) 1989(وذكر .  التربة أعطى نتائج افضل من الري عن طريق اخلطوط سم حتت سطح٥٠باستخدام 
الوحدة التجريبية اليت رويت بنظام الري حتت سطح التربة عن طريق النقاطات قلل كمية مياه الري الالزمة للطماطم                  

 AL-Dakheel (2000) وقد ذكر%. ٢٢باملقارنة بالري عن طريق اخلطوط مع زيادة للمحصول بنسبة % ٤٥مبعدل 
 سم حتت سطح التربة أعطت زيادة يف النمو اخلضري واحملصول وجودتـه  ١٥أن ري بالشمام بنظام الري باستخدام     

 الفروق يف احملصول كانت قليلة حتـت  AL-Dakheel and AL-Naeem (2000)وعلى نفس احملصول وجد كال من 
  .من السعة احلقلية% ٧٥ إىل %١٠٠ظروف كال من الري السطحي والري بالتنقيط عند 

وجدير بالذكر إن هذه املراجع اليت ذكرت سابقا تناولت بطريقة مباشرة أو غري مباشرة تأثري نظـم الـري ونـوع                     
 .  واليت تشبهه الطماطم يف احتياجاا املائيةىعلى الطماطم وبعض حماصيل اخلضر األخر) كمية مياه الري(النقاطات 

 إىل دراسة بغرض معرفة مدى تأثري نظم الري حتت سطح التربة ونوع النقاطـات علـى               يهدف هذا البحث  
االحتياجات املائية لنبات الطماطم ومنوه اخلضري وحمصوله الثمري لتحديد افضل نظم ري ونوع النقاط للحـصول                

  .يةعلى أعلى إنتاجية مع توفري اكرب كمية من مياه الري حتت ظروف األحساء داخل البيوت احملم
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  :اهلدف من البحث
تأيت أمهية هذا البحث يف حتديد افضل إنتاجية حملصول الطماطم مع استخدام أمناط خمتلفة من النقاطات مع أعماق 
خمتلفة ومقارنتها بالري السطحي والري بالتنقيط لري الطماطم و دراسة احملتوى الرطويب يف التربة وتأثريه على النمو 

باتات الطماطم بغرض الوصول إىل افضل معاملة وحتديد املعامالت اليت تستجيب ألقل كمية اجلذري واخلضري يف ن
مياه حتت ظروف البيوت احملمية يف منطقة األحساء مث التوصية باتباع النظام األفضل من حيث النمو واإلنتاجية

  .واجلودة وكميات االستهالك املائي
  

  -:املواد طرق البحث 
باململكة  باملنطقة الشرقية  األحساءمنطقةيف احملمية  حتت ظروف البيوتحني حملصول الطماطم زراعة مومسني ناجمت 
  :بآاليت ة وكان حتليل التربة املستخدمة بالتجرب.امللك فيصل  الزراعية جبامعة األحباث حمطةوذلك يف السعودية ةالعربي
 حمتواها يفومنخفضة  dsm-1 ١,٦ ربائيالكهالتوصيل  درجة و٧,٨رقم احلموضة ، سلت وطني%  ٤، رمل%  ٩٦

وكان املاء  .Rowell,1994حسب طريقة مت قياسها ت اخلاصة بالتربة ناالبياعلما بان %) ٧(من كربونات الكالسيوم 
وان  dsm-1 ٢,١ له امللوحة الكليةوكانت مواصفات هذا املاء هي إن . اجلويف هو مصدر املاء املستخدم يف التجربة

 وهدفت التجربة لدراسة تأثري أشكال وأمناط خمتلفة من النقاطات . = ٤,٦٥SARاملتبادلالصوديوم  نسبةحمتواة من 
وكانت كمية مياه الري ثابتة يف النظم املختلفة . اخلاصة بالري وعمق الري على النمو واإلنتاجية يف نبات الطماطم

نقاط ) ١: ( أنواع خمتلفة من النقاطات وهي ٤ وقد مت استخدام.  لتر للنبات من بداية املوسم حىت ايته٢٧٥وهي 
الري ) ١: (، مع أربعة أنظمة للري وهي )١أنظر صورة . (شلبلر) ٤(تربوكي   ) ٣(نقاط معدل ) ٢(عادي  

.  سم حتت سطح التربة٣٠) ٤. ( سم حتت سطح التربة٢٠) ٣. ( سم حتت سطح التربة١٠) ٢. (بالتنقيط السطحي
 مكررات لكل معامله أي يوجد ٤مع عمل )  نظم ري٤+  للنقاطات ٤(معامالت منهم  ٨لذا احتوت التجربة على 

املسافة بني ).  م١ عرض اخلط Xم ٦ طول اخلط Xخطوط ٤ (٢ م٢٤ وحدة جتريبية مساحة كل وحده جتريبية ٣٢
صنف  ( الطماطمتعمر شاتال.  سم٥٠سم أي مت وضع النقاطات على اخلراطيم على أبعاد ٥٠النباتات على اخلط 

 يوم ومت نقلها من املشتل إىل البيت احملمي اهز بعد عمل اخلطوط ومسافات الزراعة ووضع اخلراطيم ٤٥) كارميلو
يف مومسي الزراعة على ) م٢٠٠١، ٢٠٠٠( أكتوبر لسنة ١٥، ١٠والنقاطات على األعماق اخلاصة بالبحث وذلك 

 الطماطم من حيث الري واملكافحة تأثناء عمل ورعاية شاتالمت تنفيذ كل توصيات وزارة الزراعة واملياه . التوايل
 يوما من نقلها إىل البيت احملمي و ٢٠ضد احلشرات واألمراض والتسميد ومت تربيط نباتات الطماطم بعد 

وخالل زراعة النباتات ويف اية احملصول مت اخذ القياسات . نباتات الطماطم على ساق واحد رئيسي##### 
الطازج /، الوزن اجلاف)٢سم(، عدد األوراق، املساحة الورقية )م(طول النبات : ث واليت تضمنت اآليت اخلاصة بالبح

للجذر، عدد الثمار على النبات، متوسط وزن الثمرة % الطازج /، الوزن اجلاف)سم(للنبات، طول اجلذر % 
ومت يوم، درجة التوصيل الكهربائي ، حمتوى التربة من النتروجني، الفسفور والبوتاس)كجم(، حمصول النبات )جم(

 Gomez and)ومت حتليل مجيع النتائج إحصائيا حسب طريقة   آخرونو (Page, 1982)قياس العناصر بطريقة 
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Gomez, 1984) .  
  

  
  .صوره تبني االربع نقاطات اليت مت استخدامها التجربة) : ١(صورة 

  
  -:النتائج واملناقشة 

  -: النقاطات ونظم الري على النمو اخلضري لنبات الطماطم تأثري األنواع املختلفة من) ١(
، املسمى النقاط املعدل، )٢(إىل تفوق املعاملة باستخدام النقاط رقم ) أ-١(         أشارت النتائج املدونة جبدول 

نما أعطت للنبات بي) ٢سم( املساحة الورقية –بالنسبة لكال من طول النبات باملتر وعدد األوراق لنبات الطماطم 
الوزن الطازج للنبات /، املسمى بالنقاط العادي، أعلى القيم بالنسبة للوزن اجلاف )١(املعاملة باستخدام النقاط رقم 

، املسمى شلبلر، اعطت أقل القيم بالنسبة جلميع الصفات اخلضرية )٤(يف حني إن املعاملة باستخدام النقاط رقم 
ويف هذا اجلدول أشارت النتائج ). ١( كانت اقل تأثراً باستخدام النقاط رقم املسجلة فيما عدا صفة طول النبات اليت

  . للنبات% الطازج /اىل وجود فروق معنوية يف كل الصفات فيما عدا صفة الوزن اجلاف
ق إىل تفو) ب- ١(         أما بالنسبة لنظام الري املتبع وتأثريه على الصفات اخلضريه، أشارت النتائج املدونة جبدول 

 سم من حتت سطح التربة بالنسبة لكل الصفات اخلضريه املدونة يف ٢٠واضح عند استخدام املعاملة بالري على عمق 
.  سم حتت سطح التربة اقل القيم بالنسبة لكل الصفات اليت درست٣٠اجلدول بينما احتلت املعاملة بالري على عمق 

ويرجع ذلك . نباتية حتت تأثري معامالت نظم الري املختلفةوأوضحت البيانات إىل وجود فروق معنوية يف الصفات ال
 سم وفر اكرب كمية من املياه للمجموع اخلضري خاصة اجلذور الشعرية اليت هلا القدرة والنشاط على ٢٠اىل أن عمق 

 هذا العمق االمتصاص السريع للمياه واملواد الذائبة يف حميط هذه املنطقة، وهذا أيضا يدل على إن توفري كمية مياه يف
  .يف بداية حياة النبات يساعد على تكوين نبات قوي يستمر يف منوه بشكل مييزه عن بقية املعامالت األخرى

         أما بالنسبة للتفاعل ما بني أنواع النقاطات ونظم الري املتبعة يف التجربة، فقد أشارت النتائج املدونة يف 
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 سم حتت ٢٠، املسمى النقاط املعدل، مع نظام الري )٢( النقاط رقم إىل تفوق املعاملة باستخدام) ج-١(جدول 
سطح التربة يف الصفات اخلضريه املدروسة فيما عدا صفة طول النبات فقد سجلت أعلى قيمة عندما استخدم النقاط 

لبلر، مع ، املسمى ش)٤( سم حتت سطح التربة بينما سجل التفاعل باستخدام النقاط رقم ٢٠مع نظام الري ) ٢(رقم 
مع نظام ) ١( سم حتت سطح التربة فيما عدا صفة طول النبات فقد سجلت أقل قيمه مع النقاط رقم ٣٠نظام الري 

وقد أشارت النتائج اخلاصة بالتفاعل إىل وجود فروق معنوية بالنسبة لكل الصفات .  سم حتت سطح التربة٣٠الري 
وهذه النتائج توضح ن افضل نوع من أنواع ). نظام الريالنقاطات مع (حتت ظروف معامالت التفاعل املختلفة 

، املسمى النقاط املعدل، حيث إن قدرته على توفري كميه مناسبة )٢(النقاطات لري نبات الطماطم هو النقاط رقم 
  . بالطريقة اليت ختدم جذور نباتات الطماطم باملقارنة ببقية أنواع النقاطات املستخدمة يف التجربة

  
  
  - : األنواع املختلفة من النقاطات ونظم الري على صفات اجلذور واحملصول لنبات الطماطمتأثري) ٢(

بالنسبة لطول اجلذر ) ٢(إىل تفوق املعاملة باستخدام النقاط رقم ) أ-٢(         أشارت النتائج املدونة يف جدول 
إىل زيادة واضحة ) ٢( النقاط رقم بينما أشارت نفس املعاملة باستخدام. للجذر% الطازج /بالسم والوزن اجلاف

بينما سجلت صفة متوسط وزن الثمرة ). بالكجم(بالنسبة لصفيت عدد الثمار للنبات واحملصول الكلي لنبات الطماطم 
  ).٤(أعلى قيمة عندما استخدم النقاط رقم ) جم(

ارت النتائج إىل تفوق واضح عند فقد أش) ب-٢(         أما بالنسبة لنظم الري املتبعة يف التجربة واملدونة جبدول 
 سم حتت سطح التربة يف كل الصفات اليت درست واليت اشتملت صفات اجلذر ٢٠استخدام املعاملة نظم الري 

 سم ٣٠مع نظام الري ) ٢(وصفات احملصول وجودته بينما أشارت النتائج إىل متيز املعاملة باستخدام النقاط رقم 
  . الطازج للجذر/ول اجلذر والوزن اجلافحتت سطح التربة بالنسبة لصفيت ط

اىل ان صفات احملصول قد سجلت أعلى قيم عندما استخدمت ) ج-٢(          وتشري البيانات املدونة يف اجلدول 
وكذلك اوضحت النتائج اىل وجود . م حتت سطح التربة س٢٠ونظام الري ) ٢(املعاملة بالتفاعل ما بني النقاط رقم 

 سم بالنسبة لكل من صفات طول ٣٠، ٢٠مع عمق الري ) ٢(تقارب ما بني النتائج املسجلة من املعاملة بالنقاط 
 سم حتت ٣٠مع نظام الري ) ٤(يف حني إن املعاملة باستخدام النقاط رقم . للجذر% الطازج /اجلذر والوزن اجلاف

بينما سجلت التفاعل . للجذر% الطازج /ة سجلت أقل القيم بالنسبة لكال من طول اجلذر والوزن اجلافسطح الترب
والري بالتنقيط السطحي أقل القيم بالنسبة لصفات احملصول وجودته وهذا يدل على إن نوع ) ١(بني النقاط رقم 

زيادة يف النمو اخلضري واجلذري يتماشى مع ال)  سم حتت سطح التربة٢٠(والعمق املناسب هلا ) ٢(النقاط 
 سم حتت ٢٠للمحصول وجودته يف نبات الطماطم وهذا يدل على إن جذور نبات الطماطم تكون نشطه يف  احمليط 

له دور إجيايب يف توفري الرطوبة يف املكان املناسب والوقت املناسب مما ) ٢(سطح التربة وأيضا استخدام النقاط رقم 
 العناصر الضرورية لتغذية النبات وأيضا امتصاص اكرب كمية ممكنة من املاء املتاح وامليسر يترتب عليه زيادة ذوبان

للنبات لكي يدخل يف عملياته الفيسولوجية املختلفة ويعوض املاء الذي يفقده عن طريق النتح من األوراق باإلضافة 
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م التفاعالت الكيمائية وتوفري الغذاء الذي حيتوي إىل حتسني عملية التمثيل الضوئي واليت حتتاج إىل كمية من املاء إلمتا
على املواد الكربوهيدراتيه والعضوية بكمية تكفي احتياجات نبات الطماطم وهذا انعكس بدوره على الزيادة 

  .الواضحة يف اإلنتاجية بالرغم من إن كمية املياه يف مجيع املعامالت متساوية
  
نتروجني وفسفور ( ونظم الري على حمتوى التربة من العناصر تأثري األنواع املختلفة من النقاطات) ٣(

  -:ودرجة التوصيل الكهربائي ) وبوتاسيوم
 ودرجة N, P, Kبان افضل معاملة بالنسبة جلميع الصفات املدروسة وهي ) أ- ٣(          أشارت النتائج يف جدول 

أقل القيم بالنسبة للصفات املدروسة و ) ٤(رقم بينما سجل النقاط ) ٢(التوصيل الكهربائي هي استخدام النقاط رقم 
  .أشارت النتائج أيضا لوجود فروق معنوية يف كل الصفات حتت تأثري األنواع املختلفة للنقاطات

 سم حتت سطح التربة أعطت ٢٠إىل إن املعاملة باستخدام نظام الري ) ب- ٣(          أشارت النتائج يف جدول 
 كانت أقل قيمة النيتروجني والفسفور والبوتاسيوم يف التربة بعد حصاد احملصول بينمأعلى قيمه بالنسبة لتواجد ا

و أشارت النتائج إىل وجود فروق معنوية بالنسبة .  سم٣٠بالنسبة لدرجة التوصيل الكهربائي بعد الري على عمق 
  .فة أعطى فروق غري معنوية حتت تأثري نظم الري املختلللصفات فيما عدا صفة النيتروجني

، املسمى النقاط املعدل، والري )٢(إىل تفوق املعاملة بالتفاعل ما بني النقاط رقم ) ج-٣(          يشري اجلدول 
 سم وذلك بالنسبة جلميع الصفات املدروسة وهي النيتروجني والفسفور والبوتاسيوم ٢٠حتت سطح التربة على عمق 

، املسمى )٤( هذه الصفات املعاملة باستخدام النقاط رقم  سجلت أقل القيم يفاودرجة التوصيل الكهربائي بينم
وهذا يشري إىل إن ري الطماطم بنظام الري حتت سطح التربة تفوق . شلبلر، مع الري بالتنقيط فوق سطح التربة

باختالف أعماق النقاطات على الري بالتنقيط العادي ويعزى هذا إىل استفادة النبات من كل كمية املياه املضافة 
بدون فقد املياه عن طريق النتح من سطح التربة باملقارنة بالري بالتنقيط العادي وأيضا توفري كمية املياه عند منطقة 
اجلذور الشعرية النشيطة مما يترتب عليه سرعة امتصاص املياه وسرعة ذوبان العناصر الذائبة وامتصاصها يف صوره 

 اخلشب املنتشرة يف اجلذور وهذا السبب مهم جدا لتوفري كميه سهلة صاحلة لدخول أنسجة النبات عن طريق أوعية
، )٢(مياه الري عن طريق استخدام النقاطات املناسبة ووضعها على العمق املناسب وهذا يدل على إن النقاط رقم 

ثناء منو  يف تدفق املاء من خالل فتحته بدون انسداد أو تلف أراملسمى النقاط املعدل، له قدره عالية على االستمرا
  .نباتات الطماطم وحىت احلصول على احملصول الثمري

         وهذا البحث يضيف معلومات جديده مل تكن متوفرة لدى املنتج واملزارع يف اململكة العربية السعودية، حيث 
  .ان املزارعني يعتمدون على الري بالتنقيط فوق سطح التربة يف زراعة الطماطم

 
 

-:املراجع   
 

Al-Dakheel, Y.Y. (2000). Effect of water regime and different irrigation system on growth, 
quality and yield of Hassawi muskmelon cultivar Cucumis melo, L.) J. Agric. Sci. Mansoura 



2018    9 
03/05/05 

Univ., 25(8): 6321-6330. 
Al-Dakheel, Y.Y. and A. A. Al-Naeem (2000). Optimizing of water quantities and irrigation 

systems on two muskmelon cultivars under Al-Hassa conditions. Kingdom of Saudi Arabia. 
J. Agric. Sci. Mansoura Univ. 

Al-Taher, A.A. (1999). Al-Hassa. A geographical study, Al-Husainy Press, Al-Hassa, Kingdom of 
Saudi Arabia (In Arabic). 

Ayars, J.E. (1995). Managing plant water uptake from shallow saline ground water. Proceeding 
Kansas City, Missouri, U.S.A., 5-8 March 1995. 13-16. 

Bogle, C. R. and T. K. Hartz (1986). Comparison of drip and furrow irrigation for 
muskmelon production. Hort. Science. 21:2, 242-244. 

Bogle, C.R.; Hartz, T.K. and C. Nunez (1989). Comparison of subsurface trickle and furrow 
irrigation on plastic mulched and bare soil for tomato production. Journal of the American 
Society for Horticultural Science, 114, no. 1, p. 40-43. 

Bruggink, G.T.; Schouwink, H.E. and T. H. Gieling (1988). Modeling of water potential and water 
uptake rate of tomato plants in the greenhouse. Preliminary results. Acta Horticulturae. No. 
229, 177-185. 

Camp, C.R.; Garrett, J.T.; Salder, E.J. and W.J. Bussher (1993). Micro-irrigation management for 
double cropped vegetables in a humid area. American Society of Agricultural Engineers 
Nov./Dec 1993 v. 36(6)p. 1639-1644. 

Castilla-Prados N. (1986). Programming drip irrigation in unheated greenhouses. 
Plasticulture No. 82, 59-61. 

Clark, G.A.; Stanley, C.D.; Maynard D.N.; Hochnuth, G.J.; Hanlon, E.A. and D.Z. Haman (1991). 
Water and fertilizer management of micro irrigated fresh market tomatoes. American 
Society of Agricultural Engineers, Mar/Apr/1991m v.34 (2) p. 429-435. 

Gomez, K.A. and A.A. Gomez (1984). Statistical procedures for the agricultural research. John 
Wiley and Sons, Inc, New York. 

Mokabel, M.A.; Fahmy-M.J.; Camp-C.R.; Salder E.J. and R.E. Yoder (1996). Use of PVC 
columns and plastic mulch to reduce soil evaporation of tomato crop in greenhouse and field 
conditions Proceedings of the International Conference, San Antonio, Texas, USA, Nov. 3-
6, 1996, 851-857. 

Page, A.L.; R.H. Miller and D.R. Keeney (1982). Methods of soil analysis, part 2. Chemical and 
Microbiological properties (2nd edition) American Society of America, Monograph no. 9, 
Madison, W.I., U.S.A. 

Phene, C.J.; Davis, K.R.; McCormick, R.I.; Pincot A. and D.W. Meek (1987). Evapotranspiration 
and irrigation scheduling of drip irrigated cantaloupes paper, American Society of 
Agricultural Engineers No. 87, 2526, 13pp. 

 Pitts, D.J.; Tsai, Y.J.; Obreza, T.A. and D.L. Myhre (1991). Flooding and drip irrigation 
frequency effects on tomatoes, in south Florida. Transactions of the ASAS, 34, no. 3, p. 
865-870. 

Rowell, D.L. (1994). Soil science methods of application. Longman Scientific and Technology, 
Essex, England. 

Scholberg, J.J.; M.S. and S.J. Locascio (1999). Growth response of snap bean and tomato as 
affected by salinity and irrigation method. HortScience, a publication of the American 
Society for Horticultural Society for Horticultural Science. 34, no. 2 p: 259-264. 

Shani,U. (1985). Selecting dripper discharge and location to control root distribution drip trickle 
irrigation in action-volume II-718, 723, 3 fig, 4 tab. 

Zaag, P.; Vander Doema gant, A; and P. Vander-Zaag (1985). Water requirements as influenced 
by irrigation system and mulch for potato grown in an isohyperthmic environment in the 
Philippines-Philippine-Agriculturist, 68: 571-584. 

 
 



2018    10 
03/05/05 

تأثري كال من أنواع النقاطات وطرق الري على كل من طول النبات، عدد األوراق للنبات، ): ١(جدول 
  .للنبات% الطازج /املساحة الورقية والوزن اجلاف

 طول النبات املعامالت
 )باملتر(

 عدد األوراق
 )للنبات(

 املساحة الورقية
 )٢سم(

الطازج /الوزن اجلاف
 للنبات% 

 ١٨,٣٦ ٢٨٣٣,٣٣ ٢٤,٣٣ ٣,١٨٧ نقاط عادي  ) ١(

 ١٧,٦٠ ٢٩٠٨,٣٣ ٢٥,٣٣ ٣,٢٦٢ نقاط معدل) ٢(
 ١٧,٨٠ ٢٨١٢,٥٠ ٢٢,٥٠ ٣,٢٠٠ تربوكي) ٣(

 ١٧,٣٩ ٢٧٧٩,١٧ ٢١,٧٥ ٣,٢٣٧ شلبلر ) ٤(

-أ
ت
اطا
لنق
ع ا
نوا
 أ

  غري معنوي ٦٣,٣٥٦ ١,٢٩٠ ٠,٠٣٧٤ ٠,٠٥أقل فرق معنوي عند   
 ١٧,٣٥٠ ٢٧٨٣,٣٣ ٤١,٢٥٠ ٣,٢٥٨ التنقيط سطحيري ب)  ١(
 ١٨,١٨ ٢٧٧٠,٨٣ ٤٤,٤١٦ ٣,١٥٠  سم حتت سطح التربة١٠) ٢(
 ١٨,٥٨ ٣٠٥٨,٣٣ ٤٨,٩١٦ ٣,٣٩٥  سم حتت سطح التربة٢٠) ٣(
 ١٧,٠٥ ٢٧٢٠,٨٣ ٣٩,٣٣٣ ٣,٨٣٣  سم حتت سطح التربة٣٠) ٤(

. ب
ري
ق ال
طر

 

 ١,٢٠٩ ٦٣,٣٥ ١,٢٩٠٢ ٠,٠٣٧٤ ٠,٠٥أقل فرق معنوي عند 
 التفاعل بني أنواع النقاطات وطرق الري. ج

 ١٨,٤٦ ٢٨٥٠,٠٠ ٢١,٠٠ ٣,٢٠ ري بالتنقيط سطحي)  ١(
 ١٨,٥٣ ٢٧١٦,٦٦ ٢٧,٠٠ ٣,١١  سم حتت سطح التربة١٠) ٢(
دي ١٨,٨٦ ٣٠٥٠,٠٠ ٣٠,٠٠ ٣,٤٠  سم حتت سطح التربة٢٠) ٣(

 عا
اط
نق

 ١٧,٦٠ ٢٧١٦,٦٦ ١٩,٣٣ ٣,٠٣  سم حتت سطح التربة٣٠) ٤(  
 ١٧,٢٠ ٢٩٠٠,٠٠ ٢٢,٣٣ ٣,٣٥ ري بالتنقيط سطحي)  ١(
 ١٨,٤٦ ٢٨٦٦,٦٦ ٢٧,٣٣ ٣,١٦  سم حتت سطح التربة١٠) ٢(
 ١٩,٧٦ ٣١٣٣,٣٣ ٣٢,٦٦ ٣,٤٦  سم حتت سطح التربة٢٠) ٣(

نق
دل
 مع
اط

 ١٥,٠٠ ٢٧٣٣,٣٣ ١٩,٠٠ ٣,٠٦  سم حتت سطح التربة٣٠) ٤( 
 ١٦,٤٠ ٢٦٣٣,٣٣ ٢١,٠٠ ٣,٢٣ ري بالتنقيط سطحي)  ١(
 ١٧,٤٠ ٢٧٥٠,٠٠ ٢٣,٠٠ ٣,٢٠  سم حتت سطح التربة١٠) ٢(
كي ١٨,٢٠ ٣٠٥٠,٠٠ ٢٦,٠٠ ٣,٣٠  سم حتت سطح التربة٢٠) ٣(

ربو
ط ت
نقا

 ١٩,٢٠ ٢٨١٦,٦٦ ٢٠,٠٠ ٣,٠٦  سم حتت سطح التربة٣٠) ٤( 
 ١٧,٣٣ ٢٧٥٠,٠٠ ٢٠,٦٦ ٣,٢٥ ري بالتنقيط سطحي)  ١(
 ١٨,٣٣ ٢٧٥٠,٠٠ ٢٠,٣٣ ٣,١١  سم حتت سطح التربة١٠) ٢(
لبلر ١٧,٥٠ ٣٠٠٠,٠٠ ٢٧,٠٠ ٣,٤١  سم حتت سطح التربة٢٠) ٣(

ط ش
نقا

 ١٦,٤٠ ٢٦١٦,٦٦ ١٩,٠٠ ٣,١٦  سم حتت سطح التربة٣٠) ٤( 
 ١,٣١٥ ٦٥,٧٠ ١,٣٦٠ ٠,٠١٥٤ ٠,٠٥أقل فرق معنوي عند 
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% الطازج / اجلافتأثري كال من أنواع النقاطات وطرق الري على كل من طول اجلذر، الوزن): ٢(جدول 
  .للجذر، متوسط وزن الثمرة، عدد الثمار للنبات، احملصول للنبات

 طول اجلذر املعامالت
 )سم(

الطازج /الوزن اجلاف
 للجذر% 

متوسط وزن 
)جرام(الثمرة 

عدد الثمار 
  للنبات

حمصول 
 النبات

 ٤,٨١ ٤٢,٣٣  ١١٤,٣٨ ٢٥,١٦٦ ٢٤,١٥ نقاط عادي  ) ١(

 ٥,٦٥ ٤٥,٢٥  ١٢٢,٠٨ ٢٧,٥٠ ٢٦,٥٠ قاط معدلن) ٢(
 ٥,٠٢ ٤١,٢٥  ١٢٢,٢٥ ٢٦,٦٦ ٢٦,٠٨ تربوكي) ٣(

 ٥,٢٥ ٤١,٦٦  ١٢٦,٨٣ ٢٥,٧٥ ٢١,٨٣ شلبلر ) ٤(

-أ
ت
اطا
لنق
ع ا
نوا
 أ

  ٠,١٥٤ ٠,٩٧٠  ٢,٦٠٠ ١,٠٨٣ ٠,٧٩٨ ٠,٠٥أقل فرق معنوي عند   
 ٤,٧٥١ ٣٩,٩١٦  ١١٦,٨٣ ٢٤,٥٠ ٢٢,٣٣٣ ري بالتنقيط سطحي)  ١(

 ٥,١٨٣ ٤٢,٤١٦  ١٢١,٨٣ ٢٦,٠٠ ٢٤,٤١٦  سم حتت سطح التربة١٠) ٢(
 ٦,٣٤٦ ٤٦,٧٥٠  ١٣٧,٠٨ ٢٨,٣٣ ٢٩١,٠٠  سم حتت سطح التربة٢٠) ٣(
 ٤,٤٦٨ ٤٠,٩١٦  ١١٠,٠٠ ٢٦,٢٥ ٢٣,١٦٦  سم حتت سطح التربة٣٠) ٤(

. ب
ري
ق ال
طر

 

 ٠,١٥٤ ٠,٩٧٠  ٢,٦٠ ١,٦٨٧ ٠,٧٩٨ ٠,٠٥أقل فرق معنوي عند 
  وطرق الريالتفاعل بني أنواع النقاطات. ج

 ٣٩,٠٠٣,٥٨  ١١١,٦٦ ٢٣,٦٦ ٢١,٦٦ ري بالتنقيط سطحي)  ١(
 ٤٢,٣٣٤,٨٧٦  ١١٥,٠٠ ٢٥,٦٦ ٢٦,٣٣  سم حتت سطح التربة١٠) ٢(
دي ٤٦,٣٣٥,٩١  ١٣٣,٣٣ ٢٦,٦٦ ٣٠,٠٠  سم حتت سطح التربة٢٠) ٣(

 عا
اط
نق

 ٣٩,٦٦٣,٨٩٨  ٩٨,٣٣ ٢٤,٦٦ ٢٠,٠٠  سم حتت سطح التربة٣٠) ٤(  
 ٤٢,٠٠٥,٢٥١  ١١٥,٠٠ ٢٣,٣٣ ٢١,٦٦ ري بالتنقيط سطحي)  ١(
 ٤٤,٣٣٥,٥٤٠  ١٢٥,٠٠ ٢٧,٠٠ ٢٤,٠٠  سم حتت سطح التربة١٠) ٢(
دل ٥٢,٣٣٧,٣٣٠  ١٤٠,٠٠ ٢٩,٠٠ ٢٨,٣٣  سم حتت سطح التربة٢٠) ٣(

 مع
اط
نق

 ٤٢,٣٣٤,٥١٣  ١٠٨,٣٣ ٣٠,٦٦ ٣٢,٠٠  سم حتت سطح التربة٣٠) ٤( 
 ٤١,٠٠٤,٤٨٢  ١١٨,٣٣ ٢٥,٠٠ ٢٦,٠٠ ط سطحيري بالتنقي)  ١(
 ٤٢,٠٠٥,١٢٥  ١٢٠,٦٦ ٢٥,٣٣ ٢٧,٣٣  سم حتت سطح التربة١٠) ٢(
كي ٤٣,٣٣٥,٩٩٥  ١٣٨,٣٣ ٢٩,٣٣ ٣٠,٠٠  سم حتت سطح التربة٢٠) ٣(

ربو
ط ت
نقا

 ٤٠,٦٦٤,٤٧٣  ١١١,٦٦ ٢٧,٠٠ ٢١,٠٠  سم حتت سطح التربة٣٠) ٤( 
 ٣٧,٦٦٤,٦٩٠  ١٢٢,٣٣ ٢٦,٠٠ ٢٠,٠٠ ري بالتنقيط سطحي)  ١(
 ٤١,٠٠٥,١٩٢  ١٢٦,٦٦ ٢٦,٠٠ ٢٠,٠٠  سم حتت سطح التربة١٠) ٢(
لبلر ٤٥,٠٠٦,١٤٩  ١٣٦,٦٦ ٢٨,٣٣ ٢٧,٦٦  سم حتت سطح التربة٢٠) ٣(

ط ش
نقا

 ٤١,٠٠٤,٩٨٩  ١٢١,٦٦ ٢٢,٦٦ ١٩,٦٦  سم حتت سطح التربة٣٠) ٤( 
 ٠,٢٦٦ ١,٠٠١ ٢,٣٥٠ ١,٥٥٤ ٠,٩٧٧ ٠,٠٥أقل فرق معنوي عند 
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تأثري كال من أنواع النقاطات وطرق الري على كل من حمتوى التربة من النتروجني، الفسفور ): ٣(جدول 
  .والبوتاسيوم ودرجة التوصيل الكهربائي

  النيتروجني  املعامالت
)N %(  

  الفسفور 
)P %(  

  البوتاسيوم 
)K %( 

درجة التوصيل 
  ).E.C(الكهربائي 

 ٥,٠٩٧ ٠,٠٩٥٣ ٠,٠٣٢٣ ٠,٠٢١ نقاط عادي  ) ١(

 ٥,٧٠٥ ٠,١٠٧ ٠,٠٣٣٨ ٠,٠٢٣ نقاط معدل) ٢(
 ٥,٢٠٨ ٠,٠٩٣٨ ٠,٠٢٨٧ ٠,٠١٩ تربوكي) ٣(

 ٤,٨٩٥ ٠,٠٩٣٢ ٠,٠٢٦٢ ٠,٠١٨ شلبلر ) ٤(

-أ
ت
اطا
لنق
ع ا
نوا
 أ

  ٠,٢٠٥ ٠,٠٠٢٣ ٠,٠٠٠٩ ٠,٠٠٠٩ ٠,٠٥أقل فرق معنوي عند   
 ٥,٠٩١ ٠,٠٩٥٧ ٠,٠٣٠٦ ٠,٠٢٠٥ ري بالتنقيط سطحي)  ١(
 ٥,١٤٢ ٠,٠٩٥٦ ٠,٠٣١٢ ٠,٠٢٠٥  سم حتت سطح التربة١٠) ٢(
 ٥,٣١٧ ٠,٠٩٩٥ ٠,٠٣١٨ ٠,٠٢٠٧  سم حتت سطح التربة٢٠) ٣(
 ٥,٣٥٥ ٠,٠٩٧٩ ٠,٠٢٩١ ٠,٠٢٠٥  سم حتت سطح التربة٣٠) ٤(

. ب
ري
ق ال
طر

 

 ٠,٢٠٥ ٠,٠٠٢٣ ٠,٠٠٠٩ يغري معنو ٠,٠٥أقل فرق معنوي عند 
 التفاعل بني أنواع النقاطات وطرق الري. ج

 ٥,٠١٦ ٠,٠٩١ ٠,٠٣٣ ٠,٠٠١٠ ري بالتنقيط سطحي)  ١(
 ٥,٠٩٠ ٠,٠٩٦ ٠,٠٣٤ ٠,٠٠١٥  سم حتت سطح التربة١٠) ٢(
دي ٥,٠٨٣ ٠,٠٩٦ ٠,٠٣١ ٠,٠٠٢٠  سم حتت سطح التربة٢٠) ٣(

 عا
اط
نق

 ٥,٢٠٠ ٠,٠٩٨ ٠,٠٣١ ٠,٠٠١٠  سم حتت سطح التربة٣٠) ٤(  
 ٥,٤٠٠ ٠,٠٩٧ ٠,٠٣٢ ٠,٠٠١٥ ري بالتنقيط سطحي)  ١(
 ٥,٤٣٠ ٠,١٠٣ ٠,٠٣٤ ٠,٠٠٢٠  سم حتت سطح التربة١٠) ٢(
دل ٦,٠٣٦ ٠,١٢٠ ٠,٠٣٥ ٠,٠٠٢١  سم حتت سطح التربة٢٠) ٣(

 مع
اط
نق

 ٥,٩٥٦ ٠,١٠٨ ٠,٠٣٣ ٠,٠٠٠٥  سم حتت سطح التربة٣٠) ٤( 
 ٥,١٣٣ ٠,٠٩٩ ٠,٠٢٩ ٠,٠٠١٧ ري بالتنقيط سطحي)  ١(
 ٥,١٨٣ ٠,٠٩٤ ٠,٠٢٩ ٠,٠٠٠٥ ة سم حتت سطح الترب١٠) ٢(
كي ٥,٢٥٠ ٠,٠٨٩ ٠,٠٢٨ ٠,٠٠٠٥  سم حتت سطح التربة٢٠) ٣(

ربو
ط ت
نقا

 ٥,٢٦٦ ٠,٠٩٣ ٠,٠٢٨ ٠,٠٠١٧  سم حتت سطح التربة٣٠) ٤( 
 ٤,٨١٦ ٠,٠٩١ ٠,٠٢٤ ٠,٠٠٠٥ ري بالتنقيط سطحي)  ١(
 ٤,٨٦٦ ٠,٠٩٢ ٠,٠٢٨ ٠,٠٠١٠  سم حتت سطح التربة١٠) ٢(
لبلر ٤,٩٠٠ ٠,٠٩٣ ٠,٠٢٥ ٠,٠٠١٧ ت سطح التربة سم حت٢٠) ٣(

ط ش
نقا

 ٤,٩٩٦ ٠,٠٩٦ ٠,٠٢٧ ٠,٠٠١٥  سم حتت سطح التربة٣٠) ٤( 
 ٠,٣١٥ ٠,٠٠١٢ غري معنوي غري معنوي ٠,٠٥أقل فرق معنوي عند 

  


